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सपंादकीय 

 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

यत्सवाहृदयागारं यत्र सव ंप्रनतनष्ठतम ्। 

वस्ततुो यनिरािारं वासदुवेपद ंभज े।। 

 

जे सवा हृदयरूपी भांडार आि,े जेथ े सगळे प्रनतनष्ठत िोते, पण वास्तनवकपणे जे स्वयं 

निरािार आि,े अशा वासुदवेपदाचे मी सेवि, भजि करतो. 

िारदमुिी व भगवाि वासुदवे यांचा संवाद यथे ेवर्णाला असूि िारदमिुींिी ऊर्धवा पुंड्र 

िारण नविी नवचारला आि.े भगवािांिी गोपीचंदि समतं्रक कसे, कुठे , ककती प्रमाणात िारण 

करावे ि ेसनवस्तर सांनगतले आि.े यादषृ्टीिे ि ेउपनिषद मित्त्वाचे आि.े 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्य केल ेत्याबद्दल 

मी त्यांचा नवशेष आभारी आि.े वाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रनसद्ध  उपनिषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

राम िवमी, ४ एनप्रल, २०१७ 
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वासदुवेोपनिषत् 

----------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

यत्सववहृदयागारं यत्र सव ंप्रनतनितम ्। 

वस्ततुो यनिराधारं वासदुवेपद ंभज े।। 

जे सवव हृदयरूपी भांडार आह,े जेथ े सगळे प्रनतनित होते, पण वास्तनवकपणे जे स्वयं 

निराधार आह,े अशा वासुदवेपदाचे मी सेवि, भजि करतो. 

॥ शानततपाठः ॥ 

ॐ आप्यायतत ुमामाङ्गानि वाक्प्प्राणश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलनमनतियानण च ॥ सवावनण सव ं

ब्रह्मोपनिषद ं माह ं ब्रह्म निराकुया ं मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरण ं मसे्त ु

तदात्मनि निरत ेय उपनिषत्स ुधमावस्त ेमनय सतत ुत ेमनय सतत ु॥ 

ह ेपरब्रह्म, परमात्मा ! माझी अंगे, वाणी, प्राण, डोळे, काि, सगळी इंद्रिये आनण शक्ती 

पररपुष्ट होवोत. उपनिषदांमध्ये प्रनतपादि केलले ेसववस्वरूप ब्रह्माचा मी अस्वीकार करू िये आनण 

त्या ब्रह्मािे माझा कधीही पररत्याग करू िये. त्याचे माझ्याशी अतूट संबंध राहोत. माझ्याशी 

अतूट संबंध राहोत. उपनिषदामंध्ये प्रनतपादि केलेला धमव जो परमात््यामध्ये निरत असतो, तो 

माझ्यामध्ये निरंतर राहोत, तो माझ्यामध्ये निरंतर राहोत. 

ॐ शानततः शानततः शानततः ॥ 

==== 

ॐ िमस्कृत्य भगवािारदः सवशे्वरं वासदुवे ंपप्रच्छ अधीनह भगविधू्ववपणु्ड्रनवधध ं

िव्यमतत्रस्थािाद्रदसनहत ंम ेब्रहूीनत । 

िारदमुिींिी सवेश्वर भगवाि वासुदवेांिा िमस्कार करूि नवचारले, “ह ेभगवि् ! िव्य, 

मंत्र, स्थाि इत्यादी सनहत ऊध्वव पुंर (उभा चंदिाचा रटळा) धारण करण्ड्याचा नवधी सांगावा.” 
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त ंहोवाच भगवातवासदुवेो वकुैण्ड्ठस्थािादतु्पिं मम प्रीनतकरं मद्भकै्तब्रवह्माद्रदनभधावररत ं

नवष्णचुतदि ंममाङ्ग ेप्रनतद्रदिमानलप्त ंगोपीनभः प्रक्ालिाद्गोपीचतदिमाख्यात ंमदङ्गलपेि ंपणु्ड्य ं

चक्रतीथावततःनस्थत ंचक्रसमायकंु्त पीतवण ंमनुक्तसाधि ंभवनत । 

िारदमुिींिा भगवाि वासुदवे ्हणाल,े “ वकंुैठात उत्पि झालले,े ब्रह्म इत्यादी माझे भक्त 

जे धारण करतात, मला प्रसि करणारे, नवष्णचंुदि माझ्या अंगावर गोपी दररोज लावतात. 

गोपींिी प्रक्ालि केल्यामुळे त्यास ‘गोपीचंदि’ ्हणतात. माझ्या अंगावरील ते पनवत्र उपलेपि 

चक्रतीथावत नस्थत आह.े चक्रासनहत, नपवळ्या रंगाचे (गोपीचंदि) मुक्ती दणेारे आह.े” 

अथ गोपीचतदि ंिमस्कृत्वोद्धतृ्य 

गोपीचतदि पापघ्न नवष्णदुहेसमदु्भव । 

चक्रानङ्कत िमस्तुभ्य ंधारणातमनुक्तदो भव । 

इम ंम ेगङ्ग ेइनत जलमादाय नवष्णोिुवकनमनत मदवयते ्। अतो दवेा अवतत ुि 

इत्यतेतमतत्ररै्ववष्णगुायत्र्या केशवाद्रदिामनभवाव धारयते ्। 

प्रथम गोपीचंदिास िमस्कार करूि हातात घेऊि (पुढील मंत्रािे प्राथविा करावी) 

गोपीचतदि पापघ्न नवष्णदुहेसमदु्भव । 

चक्रानङ्कत िमस्तुभ्य ंधारणातमनुक्तदो भव । 

(नवष्णूंच्या दहेातूि उत्पि झाललेे, पापिाशक, गोपीचंदि ! ह ेचक्रांद्रकत ! तुला िमस्कार असो. 

तुझी धारणा केल्यामुळे मुक्ती दणेारे होवो. ) 

यािंतर 

इम॒ ंमेे॑ गङ्ग ेयमिु ेसरस्वनत ॒शतुुे॑द्रि ॒स्तोमंे॑ सचता ॒परष्॒ण्ड्या। 

अन॒सक्॒प्तया मे॑रद्वधृ ेनवत॒स्तय॒ाजजे॑कीय ेशणृुह्॒या सुष॒ोमे॑या॥ ऋ.१०.७५.५ 

या मंत्रािे पाणी घेऊि त्यािंतर 

नवष्णो॒िुव कंे॑  वीय॒ावे॑नण ॒प्र वोे॑चं ॒यः पार्थवे॑वानि नवमम॒ ेरजांे॑नस। 

यो अस्के॑ भायद॒तु्ते॑रं सध॒स्थंे॑ नवचक्रमाण॒स्त्ेध॒ोरे॑गाय॒ः॥ ऋ.स.ं१.१५४.१ 

वरील मतं्रािे चंदि उगाळावे. त्यािंतर 
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अतोे॑ देव॒ा अे॑वतत ुिो ॒यतो ॒नवष्णुे॑र्ववचक्रम॒।े 

पृन॒थव्॒याः सप्॒त धामे॑नभः॥ ऋ.स.ं१.२२.१६ 

तनिष्णोे॑ःः परम॒ ंपद॒ ंसदाे॑ पश्यनतत सूर॒ये॑ःः। 

द्रदव॒ीे॑व ॒चक्ुर॒ाते॑तम॥् ऋ.स.ं१.२२.२० 

तनिप्राे॑सो नवपत॒यवोे॑ जागृव॒ासंः॒ः सनमे॑तधत।े 

नवष्णोय॒वत्पे॑रम॒ ंपद॒म॥् ऋ.स.ं१.२२.२१ 

या तीि ऋग्वेदमंत्रांिी तसेच नवष्णुगायत्रीिे (्हणज ेिारायणाय नवद्मह ेवासदुवेाय धीमनह ॥ 

तिो नवष्णःु प्रचोदयात ्॥) ककंवा केशवाय िमः िारायणाय िमः, इत्यादी िावांिी तीि तीि वेळा 

अनभमंनत्रत करूि धारण करावे. 

ब्रह्मचारी वािप्रस्थो वा ललाटहृदयकण्ड्ठबाहूमलूषे ु वषै्णवगायत्र्या कृष्णाद्रदिामनभवाव 

धारयते ्। इनत नत्रवारमनभमतत्र्य 

शङ्खचक्रगदापाण ेिारकानिलयाच्यतु । 

गोनवतद पणु्ड्डरीकाक् रक् मा ंशरणागतम ्। 

इनत ध्यात्वा गहृस्थो ललाटाद्रदिादशस्थलषे्विानमकाङ्गलु्या वषै्णवगायत्र्या केशवाद्रदिामनभवाव 

धारयते ्। 

ब्रह्मचारी ककंवा वािप्रस्थाश्रमी व्यक्तीिे कपाळ, हृदय, कंठ, बाहुमळू या रठकाणी 

वैष्णवगायत्रीपूववक ककंवा कृष्ण, सत्य, सात्वत, इत्यादी पाच िावांचे पठिपूववक गोपीचंदि धारण 

करावे. ते तीि-तीि वेळा अनभमंनत्रत करूि 

शङ्खचक्रगदापाण ेिारकानिलयाच्यतु । 

गोनवतद पणु्ड्डरीकाक् रक् मा ंशरणागतम ्।1 

या श्लोकािे ध्याि करूि गृहस्थाश्रमी व्यक्तीिे कपाळ, उदर, हृदय, कंठ, दोतही हात, दोतही 

कुक्ी, काि, पाठ, मािेच्या मागे आनण मस्तक या बारा रठकाणी अिानमका िामक बोटािे 

वैष्णवगायत्रीपूववक ककंवा केशव, िारायण, माधव, इत्यादी बारा िावांच्या पठिपूववक गोपीचंदि 

धारण करावे. 

                                                           
1 शंख, चक्र, गदा हातात धारण केलेल्या, िारका िगरीत राहणाऱ्या, ह ेअच्युत ! ह ेकमललोचि, गोधवंद ! शरण आलेल्या माझे रक्ण करा. 
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ब्रह्मचारी गहृस्थो वा ललाटहृदयकण्ड्ठबाहूमलूषेु वषै्णवगायत्र्या कृष्णाद्रदिामनभवाव धारयते ्। 

ब्रह्मचारी ककंवा गृहस्थाश्रमी व्यक्तीिे कपाळ, हृदय, कंठ, हात या रठकाणी वैष्णवगायत्रीपूववक 

ककंवा कृष्ण, सत्य, सात्वत, इत्यादी पाच िाम जपपूववक गोपीचंदि धारण करावे. 

यनतस्तजवतया नशरोललाटहृदयषे ुप्रणविेवै धारयते ्। 

यतीिे तजविी िामक बोटािे नशर, कपाळ, हृदय या रठकाणी प्रणवाच्या पठणािे गोपीचंदि 

धारण करावे. 

ब्रह्मादयस्त्यो मतूवयनस्तस्रो व्याहृतयस्त्ीनण छतदानंस त्रयोऽग्नय इनत ज्योनतष्मततस्त्यः 

कालानस्तस्रोऽवस्थास्त्य आत्मािः पणु्ड्रात्रय ऊध्वाव अकार उकारो मकार एते 

प्रणवमयोध्ववपणु्ड्रास्तदात्मा सदतेदोनमनत । तािकेधा समभवत ्। 

ब्रह्मा, नवष्ण,ू महशे या तीि मूतज, भूः,भुवः, स्वः या तीि व्याहृती, तीि छंद (गणछंद, मात्राछंद, 

वृत्तछंद), ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद ह ेतीि वेद, तीि अग्नी (आहविीय, गाहवपत्य, दनक्णाग्नी), 

तीि ज्योनतष्माि (चंि, सूयव, अग्नी), तीि काळ (वतवमाि, भूत, भनवष्य), तीि अवस्था (जागृत, 

स्वप्न, सुषुप्ती), नत्रनवध आत्मा (क्र, अक्र, परमात्मा), तीि पुंर (्हणजे अ-उ-म) ह ेसवव 

प्रणवमय ऊध्ववपुंराचे स्वरूप आह,े त्यामुळे ते एक होत. 

ऊध्ववमिुमयत इत्योङ्कारानधकारी । तस्मादधू्ववपणु्ड्र ं धारयते ् । परमहसंो ललाटे 

प्रणविेकैमधू्ववपणु्ड्र ंवा धारयते ्। तत्त्वप्रदीपप्रकाश ंस्वात्माि ंपश्यतयोगी मत्सायजु्यमवाप्नोनत । 

ओंकाराच्या अनधकारी व्यक्तीचे ऊध्ववलोकी उियि होवो ्हणूि ऊध्वव पुरं धारण करावे. 

परमहसं योगी जिांिी कपाळावर प्रणवािारे एक ऊध्वव पुंर धारण करावे. तेथे (कपाळावर) 

द्रदव्याच्या प्रकाशाप्रमाणे स्वात््याला पाहत योगी माझे (नवष्णूंचे) सायुज्य प्राप्त करतो. 

अथ वा तयस्तहृदयपणु्ड्रमध्य ेवा हृदयकमलमध्य ेवा । 

तस्य मध्य ेवननिनशखा अणीयोध्वाव व्यवनस्थता । 

अथवा संतयाशी व्यक्तींिी हृदय पुंरामध्ये ककंवा हृदय कमळाच्या मध्ये अत्यंत सूक्ष्म 

अनग्ननशखा ऊध्ववमखुी नस्थत आह.े 
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िीलतोयदमध्यस्थानिद्यलु्लखेवे भास्वरा । 

िीवारशकूवत्ततवी परमात्मा व्यवनस्थत इनत । 

ती अनग्ननशखा िीलोत्पलातील तंतूप्रमाणे, नवद्युल्लते समाि प्रकाशमाि आह.े िीवार 

तंतूप्रमाणे अनतशय कोमल नवद्यलु्लते समाि प्रकाशमाि आह.े त्या नशखेच्या मध्य ेपरमात्मा नस्थर 

आह.े 

 

अतः पणु्ड्रस्थ ंहृदयपणु्ड्डरीकेष ुतमभ्यसते् । 

क्रमादवे ंस्वात्माि ंभावयतेमा ंपरं हररम ्। 

्हणूि हृदय कमळामध्य ेपुंरात असलले्या त्या परमात््याचे ध्याि करावे. अशा प्रकारे 

क्रमशः आत््याच्या रूपात माझी परम हरी रूपात भाविा करावी. 

एकाग्रमिसा यो मा ंध्यायत ेहररमव्ययम ्। 

हृत्पङ्कज ेच स्वात्माि ंस मकु्तो िात्र सशंयः । 

जो एकाग्र मिािे माझ े अितैरूप हरीचे हृदय कमळात आपल्या आत्मस्वरपात ध्याि 

करतो, तो मकु्त होतो यात संशय िाही. 

मिपूमिय ंब्रह्म आद्रदमध्याततवर्जवतम ्। 

स्वप्रभ ंसनिदाितद ंभक्प्त्या जािानत चाव्ययम ्। 

ककंवा जो भक्तीिे माझे अव्यय, ब्रह्म (व्यापक) आद्रद-मध्य-अततरनहत, स्वयंप्रकाशी, 

सनिदािंद स्वरूप जाणतो (तो मुक्त होतो, यात सशंय िाही). 

एको नवष्णरुिकेेष ुजङ्गमस्थावरेष ुच । 

अिुस्यतुो वसत्यात्मा भतूषे्वहमवनस्थतः । 

मी एकमेव नवष्णू अिेक रूपांमध्य े जंगम आनण स्थावर भूतांमध्ये ओतःप्रोत होऊि 

त्यांच्यात आत्मरूपािे निवास करतो. 
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तलै ंनतलषे ुकािषे ुवननिः क्ीरे घतृ ंयथा । 

गतधः पषु्पषे ुभतूषे ुतथात्मावनस्थतो ह्यहम ्। 

जसे नतळामध्य ेतेल, लाकडामध्ये अग्नी, दधुामध्ये तूप, फुलांमध्य ेसुगंध असतो, तसा सवव 

भूतांमध्ये आत्मरूपािे मी नस्थर आह.े 

ब्रह्मरतर ेभ्रवुोमवध्य ेहृदय ेनचिधव ंहररम ्। 

गोपीचतदिमानलप्य तत्र ध्यात्वाप्नयुात्परम ्। 

ब्रह्मरंरात, दोतही भुवयांमध्ये आनण हृदयात चेतिा रूपी सूयावसमाि हरीचे यारठकाणी 

गोपीचंदि लावूि ध्याि केल्यामुळे परमतत्त्वाची प्राप्ती होईल. 

ऊध्ववदण्ड्डोध्ववरेताश्च ऊध्ववपुण्ड्रोध्ववयोगवाि ्। 

ऊध्व ंपदमवाप्नोनत यनतरूध्ववचतषु्कवाि ्। 

ऊध्ववदडं धारण करणारा, ऊध्ववरेटा (ब्रह्मचारी), ऊध्ववपुंर धारण करणारा, तसेच 

ऊध्ववयोगाचे अिुिाि करणारा अस ेह ेऊध्ववचतुष्टयािे संपि यती (संतयासी) ऊध्ववपद (मोक्) प्राप्त 

करतात. 

इत्यतेनिनश्चत ंज्ञाि ंमद्भक्प्त्या नसध्यनत स्वयम ्। 

नित्यमकेाग्रभनक्तः स्याद्गोपीचतदिधारणात ्। 

असे ह ेनिनश्चत ज्ञाि आह,े जे माझ्या भक्तीिे स्वयं नसद्ध होते आनण नित्य गोपीचंदि धारण 

केल्यामुळे एकाग्र भक्ती प्राप्त होते. 

ब्राह्मणािा ंत ुसवषेा ंवदै्रदकािामितु्तमम ्। 

गोपीचतदिवाररभ्यामधू्ववपणु्ड्र ंनवधीयत े। 

वैद्रदक ज्ञािािे संपि सववश्रेि सवव ब्राह्मणांसाठी पाण्ड्यासह गोपीचंदिाचे ऊध्ववपुंर धारण 

करावे, अस ेनवधाि आह.े 

यो गोपीचतदिाभाव ेतलुसीमलूमनृत्तकाम ्। 
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ममुकु्धुावरयनेित्यमपरोक्ात्मनसद्धय े। 

जो मोक् नमळवण्ड्याची इच्छा करणाऱ्यािे अपरोक् आत्मदशविाच्या नसद्धीसाठी 

गोपीचंदिाच्या अभावी तुळशीच्या मुळाशी असलेल्या मातीिे नित्य पुंर (रटळा) धारण करावा. 

अनतरात्रानग्नहोत्रभस्मिाग्नभेवनसतनमदनंवष्णसु्त्ीनण 

पदनेत मतत्रवैषै्णवगायत्र्या प्रणविेोद्धलूि ंकुयावत ्। 

एव ंनवनधिा गोपीचतदि ंच धारयते ्। 

रात्री अनग्नहोत्रातील भस्म 

अग्नभेवस्मास्यग्नःे परुीषमनस नचतःस्थ पररनचत ऊध्ववनचतः श्रयद्ध्वम ्।। वाज.स.ं१२.४३ 

या मंत्रािे घेऊि 

इद॒ ंनवष्णुर्॒वव चे॑क्रम ेत्रेध॒ा नि दे॑ध ेपद॒म।् 

समूे॑ळ्हमस्य पासंुरे॒॥ ऋ.स.ं१.२२.१७ 

या मंत्रािे भस्म मळूि घ्यावे तसेच 

त्रीनणे॑ पद॒ा नव चे॑क्रमे ॒नवष्णुे॑गगप॒ा अदाे॑भ्यः। 

अतो ॒धमावे॑नण धार॒ये॑ि॥् ऋ.स.ं१.२२.१८ 

या मंत्रािे आनण वषै्णवगायत्रीिे तसेच (संतयाशी असले तर) प्रणवािे शरीरावर लावावे. अशा 

प्रकारे नवनधवत गोपीचंदि धारण करावे. 

यस्त्वधीत ेवा स सववपातकेभ्यः पतूो भवनत । 

पापबुनद्धस्तस्य ि जायत े। स सवषे ुतीथषे ुस्नातो भवनत । 

स सवयैवज्ञयैावनजतो भवनत । स सवदैवेःै पजू्यो भवनत । 

जो या उपनिषदाचे अध्ययि करतो, तो सवव पातकांतूि मुक्त होतो, पावि होतो. त्याला 

पापबुद्धी निमावण होत िाही. तो सवव तीथवक्ेत्रात केलेल्या स्नािाचे फळ प्राप्त करतो. तो सवव यज्ञांिी 

यजि करणारा होतो. सवव दवेांकडूि पूजिीय होतो. 
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श्रीमिारायण ेमय्यचञ्चला भनक्तश्च भवनत । 

स स्यग्ज्ञाि ंच लब्धध्वा नवष्णसुायजु्यमवाप्नोनत । 

ि च पिुरावतवत ेि च पिुरावतवत ेइत्याह भगवातवासदुवेः । 

त्याला माझी िारायणाची अचल भक्ती प्राप्त होते. तो योग्य ज्ञाि प्रपात करूि नवष्णूंचे 

सायुज्य नमळवतो आनण मग त्याचा पुिजवतम मृत्यू घडत िाही, त्याचा पुिजवतम मृत्यू घडत िाही, 

असे भगवाि वासुदवे ्हणाले. 

यस्त्वतेिाधीत ेसोऽप्यवेमवे भवतीत्यों सत्यनमत्युपनिषत ्।। 

ह ेउपनिषद जो अभ्यासतो, तो सुद्धा तसेच परमात््याशी सायुज्य प्राप्त करतो. हरर ॐ ह े

सत्य आह,े ह ेउपनिषद आह.े 

 

॥ शानततपाठः ॥ 

ॐ आप्यायतत ुमामाङ्गानि वाक्प्प्राणश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलनमनतियानण च ॥ सवावनण सव ं

ब्रह्मोपनिषद ं माह ं ब्रह्म निराकुया ं मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरण ं मसे्त ु

तदात्मनि निरत ेय उपनिषत्स ुधमावस्त ेमनय सतत ुत ेमनय सतत ु॥ 

ॐ शानततः शानततः शानततः ।। 

इनत वासदुवेोपनिषत्समाप्ता ।। 

================================ 
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िारदमुिी व भगवाि वासुदवे याांचा सांवाद येथे वर्णिला असूि िारदमुिींिी 

ऊर्धवि पुांड्र धारण नवधी नवचारला आह.े भगवािाांिी गोपीचांदि समांत्रक कसे, कुठे, 

ककती प्रमाणात धारण करावे ह े सनवस्तर साांनगतले आह.े यादषृ्टीिे ह े उपनिषद 

महत्त्वाचे आह.े 

डॉ.िीलशे जोशी  

राम िवमी, ४ एनप्रल २०१७  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


